
শিক্ষকদের পেিাগত উন্নয়দে আত্ম-অবদ াকে বা পেল্ফ-মশেটশরিং 

আবু প াোইে পমাোঃ আোদু  ইে াম 

ে কারী শিক্ষক 

বাোঘাট েরকাশর প্রাথশমক শবদ্যা য় 

 

একজে পেিাোর শিক্ষক জােদত চাে বা জাোর ইদে প্রকাি কদরে পে, শতশে পকাে ধরদের শিক্ষাোদে কতটা 

োরেিী, কতটা ফ প্রসু তার শিক্ষাোে এবিং পেিাগত জীবদে শতশে কতটা েফ -একজে শিক্ষক এটি শকভাদব 

জােদত োদরে? আমরা োধারণত কর্তেৃদক্ষর মতামত বা মূল্যায়ে এবিং শিক্ষাথীদের মতামত ইতযাশের মাধ্যদম 

শবষয়টি পজদে থাশক। এগুদ া ছাড়া আদরকটি িশিিা ী উৎে বা মাধ্যম  দে শেজ ক্লাদের োঠোে েেদৃবক্ষণ। 

একজে শিক্ষদকর পেিাগত উন্নয়দে ব্যশিগত েেদৃবক্ষণ এবিং মশেটশরিং উদেখদোগ্য ভুশমকা ো ে কদর থাদক পেটি 

আমরা োধারণত কশর ো বা করার পকাদো প্রবণতাও  ক্ষয করা োয় ো শিক্ষক েমাদজর মাদে। 

ব্যশিগত মশেটশরিং বা অবদ াকে কী? ব্যশিগত মশেটশরিং  দে এক ধরদের কাঠাদমাগত েেদৃবক্ষণ েদ্ধশত। 

ব্যশিগত আচরদণর ব্যবস্থােো আরও সুন্দর এবিং শেদজর আচরদণর ওের শকভাদব শেয়ন্ত্রণ প্রশতষ্ঠা করা োয়, তা 

ব্যশিগত মশেটশরিংদয়র মাধ্যদম শেধাৃরণ করা োয়। ভাষা শিক্ষার ক্লাদে ব্যশিগত মশেটশরিং দ্বারা আমরা বুশে একজে 

শিক্ষদকর োঠ েিংক্রান্ত তথ্যাশে শ শেবদ্ধ করা। এই তথ্য েিংগ্র   দত োদর শ শখত বা শভশিও বা অশিও আকাদর 

এবিং েশরচাশ ত োঠোদের ওের শফিব্যাক পেয়ার শেশমদে এই তথ্য েিংগ্র  করা  য়। ব্যশিগত মশেটশরিং শিক্ষক 

মূল্যায়দের একটি েম্পুরক েদ্ধশত। অথাৃৎ শিক্ষাথী, ে কমী এবিং তত্ত্বাধায়দকর শেকট পথদক শফিব্যাক পেয়া  দব 

এবিং তার োদথ পেল্ফ মশেটশরিং এক েতুে মাত্রা পোগ করদব। 

আত্ম-মশেটশরিং পকে? 

১. একজে শিক্ষক পে েীঘকৃা  শিক্ষকতায় শেদয়াশজত থাদকে পে অনুোদত তার প্রশিক্ষণ খুব কম  য়। আমরা মদে 

কশর একজে শিক্ষক প্রশিক্ষণ পেদ ই তার পেিাগত উন্নয়ে ঘদট তাদক তারের পতমে আর শকছু করদত  দব ো। 

আেদ  শিক্ষক প্রশিক্ষণ পেিাগত উন্নয়দের শুরু- পিষ েয়। শিক্ষকতা জীবে চ াকা ীে পেিাগত েক্ষতা বৃশদ্ধর জন্য 

কী কী করা েরকার তা তার জােদত  দব। তার োঠোে ফ প্রসু  দচছ শকো, শিক্ষাথীগণ েন্তষ্ট শকো এ শবষয়গুদ া 

একশেে শকিংবা একটি বা দুটি প্রশিক্ষদণর মাধ্যদম শেণয়ৃ করা োয় ো। এটি েীঘদৃময়ােী শকিংবা পুদরা পেিাগত 

জীবদের পক্ষদত্র প্রদোজয। 

২. আত্ম-মশেটশরিং শিক্ষকদক তার োঠোে মূল্যায়দে েমাদ াচোমূ ক ও শবদেষণধমী সুদোগ প্রোে কদর। শিক্ষক 

উন্নয়দের পক্ষদত্র শরদেকিে এবিং মূল্যায়ে একটি প্রধাে চাশবকাঠি। অশবরত শিক্ষক উন্নয়দের পকন্দ্রশবন্দু  দে আত্ম-

শজজ্ঞাো এবিং শবদেষণধমী ও েমাদ াচোমূ ক শচন্তাধারা। এই মশেটশরিং তাদেরদক রুটিে মাশফক ও প্রচশ ত 

েদ্ধশতর বাইদর শেদয় োয় পেখাদে েমাদ াচোমূ ক শচন্তা-ভাবোর দ্বারা েশরচশ ত  য় তার শিক্ষা। 

৩. আত্ম-মশেটশরিং একজে শিক্ষদকর কশিত দৃশষ্টভশি এবিং বাস্তবতার মােখাদের ব্যবধাে কশমদয় আেদত ে ায়তা 

কদর। একজে শিক্ষক  য়ত আত্মতুশষ্টদত ভুদগে পে তার ক্লাদে শতশে েদথষ্ট েশরমাদণ কাোৃব ী বা প্রাকটিে 

শিক্ষাথীদের করাদেে, শতশে তার ক্লাদে ফ প্রসূ শিক্ষাোে করদছে এবিং শতশে শেদজই শেজদক োটিশৃফদকট শেদেে 

পে শতশে একজে েফ  শিক্ষক। বাস্তদব খুব গভীর ও শেগুঢ় দৃশষ্টদত পেখদ  মদে  দব একই ধরদের শকিংবা এমে 

শকছু অযাকটিশভটি শতশে করাদেে ো শিক্ষাথীদের পতমে একটা কাদজ  াগদছ ো বা তারা উৎো  োদেো শকিংবা 

পেণীকদক্ষর কাোৃব ী েব শিক্ষাথীদের কাদজ উদু্বদ্ধ করদত শকিংবা অিংিগ্র ণ করাদত োরদছ ো। এটি পেল্ফ 

মশেটশরিং-এর মাধ্যদম শেণয়ৃ করা োয়। 



৪. বাশ যক একটি দৃশষ্ট এখাদে কাজ করদছ বদ  শিক্ষক বুোদত োদরে তার পকাে পকাে শবষয় বা আচরণ বা 

কাোৃব ী ক্লাদে কাদজ  াগদছ এবিং পকােগুদ া  াগদছ ো। 

আত্ম-মশেটশরিং এর মাধ্যদম একজে শিক্ষক শক শিখদত োদরে ? 

শিক্ষাশবে  াফট কী ব দছে আমরা  ক্ষয কশর। Luft(1969) categorizes four types of 

information about teacher behavior that teachers can examine 

through self-assessment : information concerning the open-self, the 

secret-self, the blind-self and the undiscovered/hidden self. 

একজে শিক্ষদকর আচরণ শতশে শেদজ জাদেে এবিং অদন্যরাও জাদে পেটি  দচছ উন্মুি শেক বা ওদেে পে ফ। এই 

শেকটি একজে শিক্ষক অদন্যর োদথ আদ াচো করদত োদরে। পগােে শেক  দে পেটি ো শিক্ষক শেদজ জাদেে 

শকন্তু অদন্যরা জাদে ো। পেমে পকাে শবষদয় তাদক োঠোে করদত  দব েবার োমদে, অদেক অজাো শবষয় এখাদে 

রদয়দছ অথচ শতশে তা জেেমদক্ষ প্রকাি করদত োরদছে ো। ব্যাোরটি শতশে অন্যদের জাোদত চাে ো োদছ তারা 

তাদক অদোগ্য শকিংবা শেম্নমাদের শিক্ষক মদে কদরে। 

দ্যা ব্লাউন্ড পে ফ বা অন্ধকার শেক  দে পে শবষয়গুদ া একজে শিক্ষক শেদজ বুেদত োরদছে বা তার অজাদন্তই ঘদট 

োদে। অদন্যর পচাখ শতশে এড়াদত োরদছে ো অথচ শেদজ বুেদতও োরদছে ো। পেমে পকাে আেশেকর পবমাোে 

িব্দ বার বার ক্লাদেই বদ  োদেে, শেদজ বুেদত োরদছে ো। 

দ্যা শ দিে বা আেশিেকভারি বা লুক্কাশয়ত শেক: এমে একটি শেক বা শবষয় ো একজে শিক্ষদকর পক্ষদত্র ঘদট ো 

শিক্ষক শেদজও জাদেে ো বা শবদ্যা দয়র অন্যরাও জাদেে ো বা বুেদত োদরে ো। জীবেব্যাশে তার এই অজাো 

শেকটি পথদকই োয়। আত্ম-মশেটশরিংদয়র মাধ্যদম পেটি আশবষ্কার করা পেদত োদর । 

আত্ম-মশেটশরিং শকভাদব করা োয়? 

 প্রধােত শতেটি েদ্ধশতদত এই আত্ম-মশেটশরিং করা োয়। পেমে: 

১. ব্যাশিগত শরদেকিে/ প্রশতফ ে দ্বারা, 

২. শরদোটিিৃং-এর দ্বারা এবিং 

৩. োদঠর অশিও শভশিও পরকদিরৃ দ্বারা। 

একজে শিক্ষক োঠোদের েময় কী কী কদরদছে পেগুদ া তার িাদয়রীদত শ শেবদ্ধ করদবে। এটি োঠোে করার 

েরেরই শ দখ পফ দত  দব। পেণীকদক্ষ ো ো ঘদটদছ এবিং শিক্ষদকর ব্যশিগত অনুভুশত এবিং প্রশতশক্রয়া 

পুঙ্খানুপুঙ্খরুদে শ শেবদ্ধ করদত  দব। এক েপ্তাদতর শকিংবা এক মাদের পকাে ক্লাদে একজে শিক্ষক কী কদরদছে, 

শিক্ষাথীরা ক্লাে কতটা উেদভাগ কদরদছ, শিক্ষক তাদের োদথ কীরকম আচরণ কদরদছে, কতগুদ া গ্রামার ভু  

কদরদছে বা শ দখদছে বা বদ দছে ইতযাশে শ শেবদ্ধ করা। 

আত্ম-শরদোটিিৃং: এই েদ্ধশতদত একটি ইেদভেটশর বা পচকশ স্ট ব্যব ার করদত োদরে একজে শিক্ষক। কী ধরদের 

শিক্ষাোে েদ্ধশত একজে শিক্ষক ব্যব ার কদরদছে শবদিষ পকাে োঠোদের পক্ষদত্র শকিংবা শবদিষ েমদয়র মদধ্য 

পকােটি কতবার ব্যব ার করা  দয়দছ। এই পচকশ স্ট শিক্ষক ব্যশিগতভাদব শকিংবা গ্রুদেও ব্যব ার করদত োদরে। 

একজে শিক্ষক প্রশতশেয়ত পেণীকদক্ষ কী কদরে তা জাোর জন্য একটি শেয়শমত মূল্যায়ে েদ্ধশত। একজে শিক্ষক 

তার ধারণা পমাতাদবক শিক্ষাোে এবিং বাস্তদব শকভাদব ক্লাে েশরচা ো কদরদছে তার মদধ্য ব্যবধাে প্রশতফশ ত  য় 

আত্ম-শরদোটিিৃং-এর মাধ্যদম। 

োঠোে পরকশিিৃং: এটি িাদয়রী এবিং শরদোদটরৃ পচদয় অশধকতর শেভরৃদোগ্য। তদব একথা ঠিক পে িাদয়রী প খা 

এবিং শরদোটিিৃং-এর মাধ্যদম অদেক গভীদর প্রদবি করা োয়। তদব শমশেট বাই শমশেট বা পুঙ্খানুপুঙ্খরুদে োদঠর 

শবদেষণ পেখা োয় ো। শরদোটিিৃং-এর মাধ্যদম পেটি েম্ভব পরকশিিৃং-এর দ্বারা। পেণীকদক্ষ োঠোদের েময় একইোদথ 



অদেক শকছু ঘদট এবিং শকছু শকছু ব্যাোর বা ঘটো স্মরণ রাখা োয় ো িাদয়রী প খা েেনৃ্ত। এদক্ষদত্র পরকশিিৃং ভাদ া 

কাজ কদর। একটি পরকি ৃপেণীকদক্ষ ঘদট োওয়া েব শকছুই ধারে কদর রাখদত োদর ো িাদয়রী শকিংবা শরদোটিিৃং 

এর মাধ্যদম েম্ভব েয়। একজে শিক্ষক শিক্ষাোেকাদ  অথাৃৎ ক্লাদে শেদজর অজাদন্ত অদেক শকছুই কদরে ো িাদয়রী 

প খা শকিংবা শরদোট ৃপ খায় প্রশতফশ ত  য় ো ফদ  েিংদিাধে করার সুদোগও োে ো। পরকশিিৃং এ পক্ষদত্র পবি 

উদেখদোগ্য ভূশমকা ো ে কদর। আর তাই McLaughlin ( 1985:155-6) বদ ে, Recording 

cites a striking example of how a teacher discovered information 

about her blind and hidden selves through examining a video of her 

class. 

একজে েফ  শিক্ষক িাদয়রী প খা, শরদোটিিৃং ও পরকশিিৃং-েদ্ধশত অব ম্বদের মাধ্যদম পে ফ মশেটশরিং চাশ দয় 

পেদত োদরে। অশবরত শিক্ষক উন্নয়দের এটি একটি উদেখদোগ্য েদ্ধশত। একজে শিক্ষদকর অজাো শবষয়গুদ া 

েোি করা এবিং েিংদিাধে করার পক্ষদত্র পেল্ফ মশেটশরিং শে:েদন্দদ  একটি কােকৃরী েদ্ধশত। 
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